
Αρμόδια Υπηρεσία : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 

Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών 1/1-31/12/13 1/1-31/12/12

Συστημάτων, Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και  

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας : www.anemostrata.gr επενδυτικών αποτελεσμάτων (9.195) (10.127)

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (9.331) (10.228)

των οικονομικών καταστάσεων : 15 Απριλίου 2014 Μείον φόροι (1.101) (613)

Νόμιμος Ελεγκτής : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΛΙΟΣ  Α.Μ. ΣΟΕΛ 25131 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (A) (10.433) (10.841)

Ελεγκτική Εταιρεία : GRANT THORNTON Α.Μ. 127 Ιδιοκτήτες μητρικής (10.433) (10.841)

Τύπος έκθεσης ελέγχου : Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα Έμφασης ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - -

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (B) - -

Πρόεδρος : ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (A)+(B) (10.433) (10.841)

Διευθύνουσα Σύμβουλος : ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΣΚΟΥ Ιδιοκτήτες μητρικής (10.433) (10.841)

Μέλος : ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - -

Μέλος : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ( σε € ) - -

Μέλος : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,

Μέλος : ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΣ επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (9.195) (10.127)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2013 31/12/2012 Λειτουργικές Δραστηριότητες 1/1-31/12/13 1/1-31/12/12

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία - 101 Κέρδη προ φόρων (9.331) (10.228)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 17.637 27.469 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 137 101

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.637 27.570 Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μετοχικό Κεφάλαιο 60.000 60.000 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.432) (1.594)

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης (43.363) (32.930) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) - (200)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρείας (α) 16.637 27.070 Μείον :

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) - - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (137) (101)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 16.637 27.070 Καταβεβληµένοι φόροι (500) -

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 1.000 500 Σύνολο εισροών / (εκροών) 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις - - από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (11.264) (12.022)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 1.000 500  Επενδυτικές Δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 17.637 27.570 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) 

από επενδυτικές δραστηριότητες (β) - -

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

31/12/2013 31/12/2012 Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 27.070 37.911 Σύνολο εισροών / (εκροών) 
Κέρδη / (ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους (10.433) (10.841) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) - -

Άυξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου - - Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ΄ευθείας στη Καθαρή Αξία - - και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (11.264) (12.022)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 16.637 27.070 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 23.620 35.642
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 12.356 23.620

Ποσά Εκφρασμένα σε Ευρώ Η Εταιρεία

Έσοδα -

Έξοδα 3.020

Απαιτήσεις -

Υποχρεώσεις -

Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης -

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Η Διευθύνουσα Σύμβουλος  Ο Οικονομικός Διευθυντής Η  Προϊστάμενη Λογιστηρίου 
Ντίνος Μπενρουμπή Μαρία Μπέσκου Ιωάννης Αντωνόπουλος Παναγιώτα Ζαχαράκη 

Α.Δ.Τ. Ξ 110308 Α.Δ.Τ. ΑΕ 510569 Α.Δ.Τ. ΑΒ 030487 Α.Δ.Τ. ΑE 568832

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε €)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΙΔΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Μ.Α.Ε.: 67173/01AT/B/08/520

ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ Α.Ε.

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013
(Δημοσιευόμενα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ 8504301000

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου 

της www.anemostrata.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

1. Η έμφαση θέματος που προστίθεται στην "'Εκθεση ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή" αφορά το γεγονός ότι, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων είναι κατώτερο από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου, και συνεπώς 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920. Αναλυτικότερα το θέμα περιγράφεται στη σημείωση 6.5 των επεξηγηματικών σημειώσεων. 2. Στην 

«ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ Α.Ε.» συμμετέχει κατά ποσοστό 20% η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Όμιλος Επιχειρήσεων. 3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την εταιρεία 

είναι από 2009 έως και το 2010. 4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων. 5. Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 6. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της 

εταιρείας από και τις συνδεδεμένες εταιρείες (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

7. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της κατάστασης οικονομικής θέσης της 31/12/2012. 8. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας την 31/12/2013 είναι μικρότερα του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου συνεπώς 
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/1920. Προς θεραπεία των σχετικών κινδύνων το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να συγκαλέσει γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι 
μηνών από τη λήξη της χρήσης  που έληξε την 31.12.2013, ήτοι μέχρι την 30.06.2014, για να αποφασίσει την υιοθέτηση μέτρων  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

http://www.anemostrata.gr/

